
 

         Załącznik Nr 1 

               do zarządzenia Nr 10/2017 

                                                                                                 Dyrektora ZSCKR w Leśnej Podlaskiej   

                                                                                                 z dnia 05.05.2017 r. 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,  

w tym na kwalifikacyjne kursy zawodowe  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 

na rok szkolny 2017/2018. 
 

Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 59), 

2. Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi SSO.onp.6516.7.2017 z dnia 26.04.2017 r. 

 

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

    oraz postępowania uzupełniającego.  
 

Lp. Czynności Terminy 

1. Składanie przez kandydatów dokumentów 

wymaganych przez szkołę. 

15 maja 2017 r.  

- 23 sierpnia 2017 r. 

2. Zakończenie postępowania rekrutacyjnego  

i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów 

niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

24 sierpnia 2017 r. 

godz. 10
00

 

3. Postępowanie  uzupełniające. 25 sierpnia 2017 r. 

- 31 sierpnia 2017 r. 

4. Planowane rozpoczęcie zajęć 8 września 2017 r. 

godz. 13
00 

 

II. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy  

    R.3– Prowadzenie produkcji rolniczej musi mieć ukończone 18 lat  

    i dostarczyć do sekretariatu szkoły: 

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych  

i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  

na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej 

3. świadectwo ukończenia szkoły 

4. jedną fotografię 

5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, 

C+E lub B+E 

oraz okazać: 
- dowód osobisty  

- prawo jazdy - kandydaci posiadający kat T, C+E lub B+E  

celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym. 
 

 



 

 

 

III. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy  
    R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej musi mieć ukończone   

    18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły: 

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych  

lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, 

słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników 

studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa  

w Leśnej Podlaskiej 

3. świadectwo ukończenia szkoły 

4. jedną fotografię 

oraz okazać: 

- dowód osobisty.  

 

W przypadku większej liczby kandydatów posiadających zaświadczenia lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, niż liczba wolnych miejsc na dany 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. 

 

 

 

Leśna Podlaska, 05.05.2017 r. 

 

 

 

        

 


